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CQNJRATO DE LD4AO DE IMUVEL

Pelo presente instrumento, as pades abaixo designadas celebram
mediante as seguintes declaraes e cliusulas.

o presente Contrato,

CONTRATON@:095/2017

LICITACXO:Dispensa de Licitao NO061/2017, ad, 24j lnciso X, Lei 8.666/93.2

1
r,-

l
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LOCAT/RIO: MUNICiPIODE LAURODE FREITAS,pessoa jurdica de direito pblico, com sede
e foro na Praa Joo Thiago dos Santos s/ne,Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF
n@,13.927.819/0001-40, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Moema lsabel Passos
Gramacho.

LOCADORA: ASSOCIACXO DAS IRMXSSERVAS DO ESPIRITO SANTO, inscrita no CNPJ no
42.751.412/0001-03, com sede Loteamento Jardim Metrpole, Quadra J, Lote 02, atual Jardim
Metrpole, n@26, Logradouro H, Qd. J, Itinga Lauro de Freitas/BA, neste ato representada na:forma dos seus estatutos sociais e ou procuraao em anexoj denominado CONTRATADO,firmam
o presente contrato de Iocaol em obedincia Lei 8.666/93 e demais normas pedinentes,
mediante as seguintes clusulas e condies, as quais aceitam, ratificame outorgam:

CL/USULA PRIMEIRA- DAFUNDAMENTACXOLEGAL
O presente Contrato celebrado com fundamento no ad. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo
com o Processo Administrativo n*. 12188/2017.

cLusuLA SEGUNDA-DO OBJETO
O objeto desta Iocao tem por finalidade a locao'do imvel situado na Rua Alto da Boa Vista,
S/N, Caji, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas/BA, para atender a necessidade de funcionamento
da Creche Nossa Senhora das Graas, podendo, entretanto, o LOCAT/RIO dar-lhe outa
destinao de sewio pbjico.

CLUSULA TERCEIRA - DASOBRIGACES DO LOCADOR:
Constituem obrigaes do LOCADOR:
I - entregar o imvel ao LOCATARIO,Iivre de qualquer nus, ou ao, em boas condies de
asseio e habitabilidade, sem qualquer defeito e com todos os acessrios em estado de uso;
11- no praticar, nem autorizar que se pratique qualquer ato que pedurbe o uso pacifico do imsvel
pelo LOCATXRIO;
I1I - garantir o LOCATARIOcontra atos de terceiros que se arroguem proprietrios do imvel
Iocado ou titularesrespectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitao',
IV - responder pelos vicios ou defeitos de imvel Iocado, ainda que evidenciados no curso da
Locao, desde que preexistentes a esta;
V - indenizar as benfeitorias realizadas pelo Locatrio, previamente autorizadas pelo LOCADOR,
que no puderem ser Ievantadas por este sob pena de reteno no caso de benfeitorias teis e
necessrias e compensao em todos os casos;
VI - payar as taxas e impostos incidentes sobre o imvel',

V11 - nao se incluem entre as benfeitorias que se incorporam ao imvel, e, jor conseguinte,
devero ser retiradas pelo LOCATARIOao final da locao, os aparelhos eletricos, inclusive
condicionadores de ar, codinas divisrias, moveis ou outros que no afetam as
base realizadas para melhor utilizao do imvel.
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CLAUSULAQUARTA- DAS OBRIGA ES DO LOCATXRIO:
Constituem obrigaes do LOCAT R1O:
I - utilizar o imbvel para o desenvolvimento de suas atividades especificas e correlatas, sempre
com fielobseancia s pnsturas determinadas pelas autoridades competentes',
II - arcar com as despesas normais de Iocao como consumo de gua, luz, telefone e
condominio, cabendo-lheefetuar diretamente estes pagamentos nas devidas pocas;
1II- efetuar no imvel Iocado, se for de sua convenincia, as obras necessrias ao seu uso, desde
que no danifiquem a estrutura e a segurana dn imvel, e sejam previamente autorizadas pela
LOCADORA;
IV - permitiro LOCADOR,examinar ou vistoriaro imbvel Iocado, quandojulgar conveniente',
V - no ceder em locao, dar em comodato o imvel, subloc-lo no todo ou em pade, salvo
consentimento por escrito ao LOCADOR;
VI - cuidarda preveno e pintura do imsvel, psovidenciando o consedo de eventuais avarias que
der causa;
V1I - devolver o imvel no estado em que recebeu, em plenas condies de funcionamento,
ressalvadas as deterioraes naturais ao usn regulaf',
Vlil - zelar pelo combatea pragas que possam atingiro imvel, notadamente o cupim.

CLUSULA QUINTA - DA VIGNCIA CONTRAT-UALE PRORROGACXO
O presente instrumento de contrato ter vigncia pelo prazo de 12 (doze) meses, a serem
contados do ato da assinatura, pdendo ser prorrogado por conveno das pades,
cnnsubstanciada em Termo Aditivo,

CLAUSULASEXTA - DO PRECO
O valor totalda presente locao de R$73.747,80 (setenta e trs mil setecentos e quarenta e
sete reais e oitenta centavos), sendo o valor mensal de R$6.145,65 (seis mil cento e quarenta
e cinco reais e sessenu e cinco centavos).
Pargrafo nico - O pagamento dever ser efetuado mensalmente LOCADORA,atravs de
Ordem Bancria, pagvel em at 10 (dez) dias teis do ms subsequente ao periodo mensal da
Iocao, valendo este crdito comoquitao efetivadn pagamento efetuado,

CLXUSULA STIMA - DO REAJUSTAMENTO
Os valores fixados na Clusula Sexta, do presente instrumento contratual, sero reajustados
anualmente com base no IGP-M acumulado, exceto na hiptese de orientao ou critrio
supeweniente estabelecidos por rgots) govemamental (is) competentets).

'

CLUSULA OITAVA - DA ALOCACXO DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correro por conta
oramentria: 03.1001.2216.339939.01; 03.1001.2216.339039.04 .

da seguinte dotao

CLXUSULA NONA - DA FISCALIMCXO
A fiscalizao e acompanhamento da execuo do Contrato ficaro a cargo da Secretaria da
Educao, sem excluir ou reduzir a responsabilidade da LOCADORA na forma das disposies
esculpidas qa Seo IV, Capitulo 1111da Lei n0. 8.666/93.
Pargrafo Unico - O LOCATXRIO,atravs da sua fiscalizao, rejeitar no todo ou parte os
servios executados em desacordo com o previsto neste Contrato.

CLXUSULA DCIMA- DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISXO CONTRATUAL
O presente contrato ser rescindindo de pleno direito, independente de notificao se:
a) O LOCATXRIO infringir obrigao Iegal ou descumprir qualquer das Clu ulas do presente'
Contrato',
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b) o imvel Iocado for desapropriado',
c) falncia, Iiquidao judicialou extrajudicial,concordata ou insolvncia da LOCADORA,
requeridas ou decretadas',
Pargrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, ; LOCADORAter
direito apenas ao pagamento dos servios efetivamente prestados e aceitos.
Pargrafo Segundo - Ficar o presente Contrato rescindido, de pleno direito, indeqendentemente
de aviso ou interpelao judicialou extrajudicial, e sem prejuizo das sanes cabiveis nos casos
enumerados nos arts. 78 e 80 da Lei n0.8.666/93,

cuusuuA DcIMA PRIMEIRA - DAs ALTERACES
Este instrumento poder ser alterado em decorrncia de quaisquer dos fatos estipulados no art.
65, da Lei n*,8.666/93, com as devidas justificativas.

CLAUSULA DCIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para soluo de questses relativas a
este Contrato, com expressa renncia das pades a qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem de pleno acordo, assinam, este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma.

Lauro de Freitas, 05 de setembro de 2017.

om-o Q.
MUNICIPIODE LAURO E FREITAS/B - LOCATARIO

Sra. Moema Is I Passos Gr ma ho- Prefeita

. e

SECR ARIA MUNICIPALDE EDUCACAO
#

Sr. Paulo Gabriel Soledade Nacif - Secrelrio

k

ASSOCIKXO DAS IRMASSERVAS DO ESPIRITO SANTO - LOCADORA

TESTEMUNHAS:
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Leandr Santana
Ptocerados do Mtlnlcipio
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